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   พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ จก.กช. พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธี
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดําเนินงานตามแผนงานส่งเ
ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ ซ่ึงสถาบันหลักของชาติใ
ณ  โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  โดยมี นายชนม์ชื่น  บุญญานุ

              พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ จก.กช. กล่าวราย
ในพื้นที่ กทม. ตามนโยบายของรัฐบาล โดย ทบ.”  ณ  บริ

่ ็โดยมี นางสาวยิงลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธ

       พล ท ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ  จก กช  ให้การต้อน       พล.ท.ปฐมพงศ  ประถมภฏ  จก.กช. ใหการตอน
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการ “ข
ทบ.” และโครงการ “อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ํา สนับสน
เขตคลองสามวา  กทม.  เมื่อ ๓ พ.ค.๕๕

ธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล ประจําปี ๒๕๕๕ และพิธีลงนาม
เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
นระดับพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ของ จว.ราชบุรี    
สาสน์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานฯ  เมื่อ ๕ พ.ค.๕๕

ยงานในพิธีปิดและส่งมอบงาน โครงการ “ขุดลอกคูคลอง    
ริเวณคลองสนามชัย วัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กทม.

่านในพิธีฯ เมือ ๓๐ พ.ค.๕๕

นรับ พล อ อ สกําพล  สวรรณทัต  รมต กห  และคณะ      นรบ พล.อ.อ.สุกาพล  สุวรรณทต  รมต.กห. และคณะ      
ขุดลอกคูคลองในพื้นที่ กทม. ตามนโยบายของรัฐบาล โดย 
นุนกรมทรัพยากรน้ํา”  ณ  บริเวณริมลําคลองมะเขือขื่น      

โดยโดย......ประชาสัมพันธ กชประชาสัมพันธ กช..



์ ใ ้ ้   พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ จก.กช. ให้การต้อนรับ พล.ท.
เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้า และปัญหาข้อ
กทม. ตามนโยบายของรัฐบาล โดย ทบ.” ในส่วนที่ กช. รับผิ
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ลํากระโดง เชื่อม
เมื่อ ๑๑ พ ค ๕๕เมอ ๑๑ พ.ค.๕๕

   พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ จก.กช. มอบชุดโต๊ะ และ
วัดประชาบํารุง เขตบางขุนเทียน จากนั้น กระทําพิธีส่งมอ

ใ ื่ ใ ้ โ ์ ็ ี่ ึ ใคลองขุนราชพินิจใจ  เพือใช้ประโยชน์ และเป็นทีระลึกในกา
เขตบางขุนเทียน กทม. เมื่อ ๑๐ พ.ค.๕๕

       กช .  กระทําพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้า
โดยมี พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ จก.กช. พร้อมด้วยคณะน
ในครั้งนี้  จํานวน ๓๔๐ ทุน   ณ   สโมสรนายทหาร ค่ายภา

ใ โ ี่.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รอง เสธ.ทบ.(๓)  และคณะ  ในโอกาสที
อขัดข้องการดําเนินงาน โครงการ “ขุดลอกคูคลองในพื้นที่ 
ผิดชอบ ณ สถานีสูบน้ําคลองขุนราชพินิจใจ เขตบางขุนเทียน  
คลองผาสุกใจ  กับคลองหลังวัดม่วง  เขตบางแค กทม.      

หนังสือ ให้กับโรงเรียนแก้วขําทับอุปถัมภ์ และโรงเรียน       
บสะพาน “ประชา เสนา ร่วมใจ” ให้กับพี่น้องชาวชุมชน

ใารปฏิบัติงานของหน่วยทหารช่าง  ณ  คลองขุนราชพินิจใจ  

าราชการ  และลูกจ้าง ของ  กช .  ประจําปี ๒๕๕๕          
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กช. ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา    
าณุรังษี   เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๕

โดยโดย......ประชาสัมพันธ กชประชาสัมพันธ กช..



     กช. จัด “กิจกรรมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร เนื่อ
ของ กช.   และนขต.กช. โดยกราบนิมนต์  พระครูวินัยธร
วรวิหาร เขตธนบุรี  กทม. มาบรรยายธรรมในครั้งนี้ โด
ณ  ศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ  ค่ายภาณุรังษี  เมื่อ ๒๔ 

     พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ จก.กช. เป็นประธานในพิธี
พร้อมทั้ ง  มอบธงประจําหน่วยฝึก  และกล่าวให้ โอว
ณ  บริเวณสนามหน้า บก.กช. ค่ายภาณุรังษี  เมื่อ ๒๕ พ.ค

     พล.ต.สถาพร  สีมาสุรรักษ์ รอง จก.กช.(๑) เป็นผู้แทน จ
นายทหารใหม่ เหล่า ช. รุน่ที่ ๑๘  ณ  ห้องอเนกประสงค์  อ

องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๕” ให้กับกําลังพล
วัลลพ โกวิโล ป.ธ.๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส 

ดยมี พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ จก.กช. เป็นประธาน         
พ.ค.๕๕

ธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๕ ของ กช.และ นขต.กช.
วาทแก่ทหารใหม่  เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิ บั ติ          ฏ
.๕๕        

ก.กช. เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฐมนิเทศ
าคารวายามะ รร.ช.กช.  เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๕

โดยโดย......ประชาสัมพันธ กชประชาสัมพันธ กช..



๑๓๗ ๑๓๗ ป เหลป เหล
“ทหารชาง พวกเราทําได” 

          จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน กองทัพบก มีบทบาท
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน จากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ
สนับสนุนภารกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาม
เหล่าทหารช่าง ถือกําเนิดมาพร้อมกับกองทัพไทย มาตั้งแต่สมัยอดีต แต่ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงตั้ง “กองทห
กรุยแนวและปักเสาโทรเลข  จากพระนครถึ งสมุทรปราการ  จ
พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เป็นผู้ทรงวา

ั ั ั ี ป ั ป็ ี่ ัความทันสมัยทัดเทียมประเทศตะวันตก เป็นทียอมรับของนานาอาร
และถือได้ว่า พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน
          ทหารช่างมีบทบาทเคียงคู่กับกองทัพไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตสืบเนื่อ
ทหารช่าง ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมการทหารช่างท่านแรก จากนั้นมีผู้ดํารงตํ
ซึ่งเป็นเจ้ากรมการทหารช่าง ท่านปัจจุบัน กรมการทหารช่าง ในฐานะหนึ่
ของ หน่วย/เหล่า ทหารช่างและยังมีบทบาทที่สําคัญในการสนับสนนภาของ หนวย/เหลา ทหารชางและยงมบทบาททสาคญในการสนบสนุนภา
ตามพระราชดําริ ด้วยการก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภา
ก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๔๑๐ สาย ยะลา-เบตง ตอนสะพานข้ามอ่าง
ส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 
ภายในโรงเรียนพระดาบส(ท่าวาสุกรี) เป็นต้น นอกจากบทบาทดังกล่า
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน จากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ และได้รับความุ ๆ
จัดการน้ําโดยดําเนินโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
บทบาทในการสนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพ ร่วมกับองค์การสหปร
เข้าปฏิบัติงานด้านการช่างในประเทศซูดาน  ตลอดระยะเวลา ๑๓๗ ปี 
จํากัดด้วยระยะเวลา,งบประมาณ,พื้นที่ในการดําเนินการค่อนข้างยากลําบ
ยิ่งที่ “ กรมการทหารช่าง และหน่วย/เหล่าทหารช่าง ทุกหน่วยจะต้องมีค
ตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกและของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายได้ใน
        กรมการทหารช่าง  จึงขอให้ความมั่นใจกับกําลังพลทุกนายของกอ
ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชน เพื่อสร้างภาพลักษ
อย่างเต็มกําลังขีดความสามารถ ไม่ว่าภารกิจนั้น จะยากลําบากหรือมีข้อ
ว่า “ทหารช่าง พวกเราทําได้” และ ขอตั้งมั่นว่าจะเป็นทหารในองค์พระบ

ไ  ี ิ  ื่ ใ ้ป ิ ป ใ ้ไ ้ ัชาวไทย จะยอมถวายชีวิต เพือให้ประเทศชาติและประชาชนให้ได้รับการ

ฝายฝาย

ลาทหารชางลาทหารชาง
่ “ทกุที่ ทุกเวลา ทุกภารกิจ”

ทสําคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในป้องกันและช่วยเหลือเพื่อ
 ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ทหารช่างสามารถ
มารถสร้างความเชื่อถือมั่นใจให้กับประชาชนต่อกองทัพบก ได้เป็นอย่างดี 
ยังมิได้แยกออกเป็นเหล่าอิสระอย่างชัดเจน จนกระทั่งถึงยุครัตนโกสินทร์ 
หารอินยิเนีย” ขึ้นเมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๑๘ เพื่อปฏิบัติงานตรวจทาง,    
ากวันนั้น เหล่าทหารช่ างก็ ได้ รับการพัฒนามาโดยลําดับ  โดยมี      
างรากฐานฝึกฝนอบรมวิชาทหารช่างสมัยใหม่ตามแบบทหารอังกฤษให้มี

ป ั ั้ ึ ื ่ ั ี่ ิ ป็ ั ่รยประเทศ  ดังนันจึงถือว่าวันที ๒๓ มิถุนายน เป็น “วันทหารช่าง”      
 ทรงเป็น“พระบิดาเหล่าทหารช่าง”
องมา จนเป็นกรมการทหารช่าง โดยมีพลตรี หม่อมหลวง โอสถทินกร จเร
ตําแหน่งเจ้ากรมการทหารช่าง สืบต่อมาจนถึง พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ 
นึ่งในกรมฝ่ายยุทธบริการของกองทัพบก มีหน้าที่ในการดําเนินการทั้งปวง
ารกิจของกองทัพบก ในการช่วยพัฒนาประเทศ และสนับสนนโครงการ  ารกจของกองทพบก ในการชวยพฒนาประเทศ และสนบสนุนโครงการ  
ยนอกกองทัพบก โดยมีการปฏิบัติงานที่สําคัญในปัจจุบันได้แก่ โครงการ
งเก็บน้ําบางลาง จังหวัด ยะลา , สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
 และสนับสนุนมูลนิธิพระดาบสในการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงที่พัก
าวแล้ว ยังสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความ
มไว้วางใจจากรัฐบาล ในการเตรียมการป้องกันอุทกภัยตามแผนบริหารฐ ุ
และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา สนับสนุนกรมทรัพยากรน้ํา รวมถึง
ะชาชาติ (UN) โดยจัดส่ง กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ 
 ที่ผ่านมาภารกิจต่าง ๆ ที่หน่วยทหารช่างได้รับจะเป็นภารกิจเร่งด่วนซึ่ง
บาก และอ่อนไหวต่อการมีผลกระทบต่อประชาชน จึงมีความจําเป็นอย่าง
ความเป็นเลิศ โดยมีความพร้อมทั้งด้านกําลังพลและยุทโธปกรณ์ สามารถ
นทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์”
องทัพบกว่า จะใช้ความสามารถและทรัพยากรทั้งปวงที่มีอยู่เป็นเครื่องมือ
ษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบกและ พร้อมสนับสนุนทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
จํากัดมากสักเพียงใด พวกเรามีความพร้อมในทุกภารกิจ หรือจะกล่าวได้
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชน

ั ่ ่ ี  ไปรพัฒนาและอยู่อย่างมีความสุข ตลอดไป

ประชาประชาสัมพนธสัมพนธ  กองกิจการกองกิจการพลเรือนพลเรือน  กรมการทหารชางกรมการทหารชาง


